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Mezi živým potokem a pohádkovým jezerem je tajemný, 
Starý Les. To je místo, kde dva elfové -  Sára Bezinka a 
Hlohový Jiřík tráví své veselé dny!

Každopádně Jiřík a Sára nejsou pouze obyvateli lesa, jsou 
také strážci obrovských stromů, hub, rostlin a zvířat. Tito dva 
elfové moc dobře znají všechny stvoření, která žijí okolo nich. 
Kamarádí se se zvířaty, rostlinami a lidmi ze Staré Vesnice.

Moudrý 
Dub

Tobiáš pan Tlapa Vodník

Jiřík Sára

přátelský medvěd z tisíce kapek pod mořemstarosta Staré Vesnice



Pamatuj si to!

Třídění odpadu je důležité, protože papír, sklo 
a plasty se shromažďují odděleně, nikoli jako 
odpad, ale jako cenná surovina!

Víš to?

• Recyklací 50-ti PET lahví můžeme vyrobit 
fleecový svetr velikosti L, protože fleece se 
vyrábí z plastu.

• S každou recyklovanou skleněnou lahví se 
může ušetřit tolik energie, co pokryje spotřebu 
energie na 6 hodin zapnuté televize.

• Popelářské auto přepravující tříděný odpad 
má oddělené vnitřní prostory, aby v něm nebyl 
zamíchán tříděný odpad.
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NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
A TŘÍDĚNÝ SBĚR



Co to může 
být?

Nevím. Ani motýl, 
ani list.

Pojďme 
za tím!

Podívej se! Odléta to 
pryč ve větru.

Sara a Jiřík sledují létající listí, 
když najednou…



Nevím. Vlož to do mého batohu 
vezměme je k Moudrému Dubu! 

On možná ví!
Co to může být?

Hezké ráno, Moudrý 
Dube!

Taktéž i Vám, moji 
maličcí přátelé! Podívej se! Našli jsme 

tyto věci v lese. Víš, odkud 
pocházejí?

No, já vím … Lidé je 
zahodili!

Ale proč je vyhodili?

To, co nepotřebují, 
nazýváme smetí 

a vyhodí se.

Ale, proč v lese? Nemají je kam 
dát? Mělo by existovat vyhrazené 

místo pro odpadky.

Samozřejmě 
že existuje.

Pojďme je 
vzít tam! Kde to 

nalezneme?

Vidíte toto místo s kontejnery 
hned vedle nás? Je to Smetiště. 

Měly by tam být věci, které už lidé 
nepotřebují.

Všechny druhy 
odpadků? Dejme je 
do černé nádoby! 

Ne všechny z nich jsou smeti. 
Předměty, které lze znovu 

použít, se nazývají odpad a je 
třeba je sbírat odděleně. Mají své 

vlastní místo. 



Tá roztrhaná papírová role a novinový 
papír již nelze použít. Odhoďte do modrého 

kontejneru, kde se sbírá papír!

Tato PET láhev a taška jsou vyrobeny 
z plastu. Měly by být mezi dalšími plasty ve 

žlutém kontejneru.

Tuto nepoškozenou sklenici od mléka 
by mohla maminka Bezinka stále používat 
k vaření džemu! Rozbitá musí být vyhozena 

do zeleného kontejneru, aby mohal být 
recyklována!

Co s tím uděláme!

Pokud nevíte, k čemu 
to můžete použít, jeho 

místo je v šedé nádobě mezi 
ostatními kovy.

Raději z toho vyrobím hudební 
nástroj nebo zvoneček!

Kam to patří?

To nemůžeme použít k ničemu. 
Ty jsou uloženy v černém 

kontejneru.

Proč věci máme sbírat 
odděleně? Jak budou využity?

Pokud vše se dostane na správné místo, lidé budou 
vědět, co tam je a na co to mohou použít.



Z posbíraného plastu je vyroben nový plastový 
kelímek nebo plastová láhev pro nealkoholického 

nápoje. Nové sklo se vyrábí z rozbitého skla a nové 
plechovky z kovových věcí.

Už je pozdě a v lese máme 
ještě spoustu věcí co sbírat.

Podívej! Z toho 
vyrobím dárek pro 

Duba!

To by bylo skvělé!

Už bychom si měli 
jít odpočinout.

Podívej! Udělala  
jsem pro tebe tuto 

ozdobu z odhozeného 
plastu!

Máme spoustu nápadů, 
jak znovu použít, to co lidé 

vyhodili!

Děkuji, ta je opravdu 
krásná!



Oba skřítci horlivě pracovali aby vyrobili, užitečné 
předměty z odpadů nalezených v lese. 

Dobrá práce, moji 
malí přátelé!

Povězme to 
vesničanům!

Mnoho lidí neví, 
jak na to!

To je skvělé moji 
malí přátelé!

Hurá! V černém kontejneru 
nezbylo skoro nic! Proč lidé 

nezacházejí s odpadem tímto 
způsobem?

První cesta skřítků vedla 
do školy.

Potom navštívili hasičský 
sbor, aby informovali hasiče.

Šli i na policii, aby  
informovali policisty.

I starosta byl 
navštíven.



Od toho dne si obyvatelé dvakrát rozmyslí, co 
vyhodí. Ale pokud něco, tak vždy sbírají odpad 
oddeleně. Plast je umístěn do žluté, papír do 
modré, sklo do zelené a kov do šedé nádoby. 
V černém kontejneru od té doby je tak málo 

odpadu, že se možná nikdy nenaplní!

Co se týče Starého Lesu, lidé už nevyhazují své odpady. Přáli by si, 
aby na ně byli pyšní dva malí hrdinové! Naučili se, že odpad může být 
hodnota, a pokud s ním budeme dobře zacházet, můžeme z planety 

Země udělat obyvatelnější místo.



Pamatuj si to!

Připrav si tolik jídla a naber si na talíř, jenom 
pouze tolik kolik sníš!

Nevyhazuj své použité, nepotřebné oblečení 
a hračky, ale daruj je někomu kdo je upotřebí.

Víš to?

• Pro výrobu jednoho trička se spotřebuje 
2700 litrů pitné vody. Takové množství 
pokryje spotřebu pitné vody  jednoho člověka 
na 2,5 roku.

• V České republice se ročně vyhodí zhruba 
800 000 tun potravin. Každý člověk odhodí 
20 kilogramů ročně, takže i tvoji rodiče, tvoje 
matka i otec.

• Pokud bychom chtěli přepravit každoročně 
v České republice vyhozené potraviny 
lodí, měli bychom celkem 500 naložených 
nákladních lodí.
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VĚDOMÁ SPOTŘEBA 
A NULOVÝ ODPAD



Pojďme zjistit, 
v čem může být 

problém!

Tak konečně 
jsem Vás našel. 

Černá nádoba 
je téměř úplně 

plná!

Vítej, Starý Dube! 
Slyšeli jsme, že na skládce 

je nějaký problém!

Ano, lidé vkládají do Černé nádoby 
spoustu nevhodných věcí.



Mnoho předmětů 
by zde nemělo být!

Ty neměly být 
vyhozeny!

Tato hadrová 
panenka by se snadno 

opravila!

Toto auto potřebuje 
pouze dvě nová kola!

Dalo by se snadno 
opravit kouskem drátu.

Kolik vyhozeného jídla 
je tady!

Lidé často kupují 
více jídla, než kolik 

spotřebují.

A ani by to neměli 
vyhazovat!

To rádio trošku 
šumí.



Teta Bezinka by mohla z tohoto jablka 
udělat lahodnou náplň.

Ta čokoláda by určite udělala 
radost jednomu dítěti.

Ani toto oblečení 
by tu nemělo být!

Zašiju ponožky. A vesta 
může být stále dobrá pro 

jedno menší dítě.

V plastových 
krabičkách jsou 

zbytky jídla.

Znám rodinu, kde by ji 
dobře využily.

V tom vyvážejí jídlo 
z břehu Jezera Víl.

Jezero Víl je velmi 
daleko! Lidé ze Staré 

vesnice by si také mohli 
obstarat jídlo ze zahrady 

Hedvábný Ráj.

Musíme jim to co 
nejdříve povědět.



Proč se tato kniha 
dostala do koše?

Určitě už ji přečetli!

Měli by jí dát někomu, 
kdo ji ještě nečetl!

Kolik jsme toho 
zachránili!

Vezmu jí do 
knihovny!

Hurá! Černý kontajner jsme 
téměř úplně vyprázdnily!

Do zítřka vše opravíme 
a vyčistíme!

Oba skřítkové pilně pracovali celou noc, 
aby všechno stihli do rána. 

Po vyčerpávající práci se 
vydali do vesnice, aby doručili 

to, co opravili.

… a najdeme pro všechny 
věci nového majitele ve 

Staré Vesnici!



Mezitím starosta svolal obyvatele 
Staré Vesnice.

Ke konci schůzky dorazili 
také Jiřík a Sára.

Nakonec všechny opravené věci 
našly nového vlastníka.

Od té doby lidé ze Staré Vesnice vždy 
opraví, když se něco poškodí.

Malé oblečení předájí menším a 
pokud se jim chce číst, půjčí si 

knihu z knihovny.

Obyvatelé vesnice si od toho dne vždy obstarají ovoce a zeleninu ze 
zahrady Hedvábný Ráj. Takto mají vždy čerstvé a zdravé potraviny. 

K dovezení není potřebná plastová krabička ani dodávkový automobil.
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UDRŽITELNÁ ENERGIE

Pamatuj si to!

Nikdy nevyhazuj doma vybité baterie! Vyhoď je 
do speciálních kontejnerů v obchodech nebo je 
odlož na sběrném dvoře!

Zhasni světlo, když opouštíš místnost, a vypni 
televizi i počítač, pokud je již nepoužíváš! Tím 
můžeš efektivně šetřit energii!

Víš to?

• Baterie v elektronických hodinkách můžou 
kontaminovat až 400 litrů vody.

• Většina energie v domácnosti se používá 
k vytápění pokojú a místností. To představuje 
64% naší spotřeby!

• Vyrobení 6-ti plechovek recyklací tříděného 
kovu, nikoli z nových surovin, šetří tolik energie, 
kolik automobil spotřebuje na spalování 
1-ho litru benzínu.



Proč je tady tak divný vzduch! 
Těžce se mi dýchá!

Sára Bezinka a Hlohový Jiřík  jsou považováni za  
nejslavnější lesní skřítky  ze Starého Lesa. Jsou dobří 

přátelé rostlin, zvířat a lidí ze Staré Vesnice.

Jednoho slunečného rána hledali Sára Bezinka 
a  Hlohový Jiřík sněženky na své oblíbené lesní 

stezce. Ale pak se objevil silný vítr.

Možná pan Tlapa 
zná odpověď.

Pojďme se ukrýt v 
jeskyni pana Tlapy!



Přejeme hezký den, 
pane Tlapo! Hledáme 
úkryt před větrem!

Pojďte dovnitř, 
malí přátelé!

Počkali bychom tady, 
dokud se vítr neuklidní.

Potom by jste mi mohli jít 
pomoct hledat jídlo do lesa.

Na co je dobrá 
elektřina?

Je tady tak málo 
rostlin! Těžko 

dýchám!

Spalují uhlí za účelem výroby 
elektrické energie.

Kvůli kouři z uhelné 
elektrárny je zde špatný 

vzduch.

Když vichřice utichla, vydali se na 
cestu za potravou pro medvěda.

K čemu je uhelná 
elektrárna dobrá? Proč tak 

kouří?

Lidé používají elektrickou energii pro osvětlení, televizi a mnoho dalších 
domácích spotřebičů.



Naštěstí lze elektřinu 
vytvořit bez kouře! Ukážu 

vám jak!

Co jsou to za velké 
rotující nože?

To jsou větrné 
turbíny. Používají 
větrnou energii.

Díky větru zde je vzduch 
mnohem čistší!

Co je za plotem? 
Můžeme nalédnout 

dovnitř?

Toto je solární park! I zde se 
elektřina vyrábí bez kouře.

Jak to 
funguje?

Černé panely shromažďují sluneční 
paprsky. Energie ze Slunce se tedy 

stává elektrickým proudem.

To je úžasné!

Tedy to vůbec neobtěžuje ptáky 
ani jiná zvířata!

Myslíme, že i my vám můžeme ukázat také něco 
zajímavého, pane Tlapo! Pojďte s námi k potoku!



Toto je nejstarší vodní mlýn 
ve Staré Vesnici.

Jak to 
funguje?

Přáli bychom si, aby každý 
použil energii ze Slunce, vody 

a větru k výrobě elektřiny!

Budeme 
informovat lidí!

Voda pohání lopatkové kolo. Kolo pohání 
mlýnský kámen v budově. Mlýnský kámen 

mele pšenici a vyrábí mouku. 

Teď musím najít nějaké jídlo! Na 
shledanou, moji malí přátelé!

Na shledanou pane 
Tlapo! My ještě máme 
úkol ve Staré Vesnici.

Pojďme přímo ke 
starostovi Tobiášovi.

Výborný nápad! 
Chtěli bychom mu říct, 
jak nahradit uhelnou 

elektrárnu!



Lesní skřítci vysvětlili starostovi 
Tobiášovi, jak je možné generovat 

elektrickou energii bez kouře.

Tobiáš řekl vesničanům, jak využít 
energii Slunce, vody i větru.

Uzavřeli uhelnou elektrárnu a od toho 
dne přestal být les znečišťován kouřem.

…..a uhelnou 
elektrárnu musíme 
okamžitě zastavit!

Vzduch byl čím dál čistější, takže se zvířata brzy 
vrátila a rostliny byly čím dál větší a zdravější.

Pan Tlapa již  si nájde potravu blízko  své jeskyně 
a znovu sliší kolem sebe cvrlikání ptáků.

Zvířata jsou vděčná oběma malým hrdinům za to, že se 
les stal opět ekoligičtějším a obyvatelnějším místem.
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WASTE MANAGEMENT 
AND SEGREGATION

Pamatuj si to!

Nevyhazuj odpad v lesích a respektuj 
přírodu! Lesy, parky a louky jsou domovem 
mnoha zvířat, ptáků a hmyzu.

Při kreslení použij obě strany papíru. Tím 
zachráníš stromy, ze kterých by se vyráběl 
papír, před vykácením.

Víš to?

• Nejstarší strom na světě je starý 4 600 let. 
Kolik let ti chybí k dosáhnutí stejného věku?

• Jeden strom produkuje ročně dostatek 
kyslíku až pro deset lidí. S recyklací 60-ti 
kg vytříděného papíru můžeme zachránit 
jeden strom.

• Plastová láhev vyhozená v lese se rozloží 
za 500 let, což znamená než úplně zanikne, 
a žvýkačka za 5 let.
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OCHRANA 
PŘÍRODY



Už jsme tady dlouho nebyli! Pojďme 
hledat Vstavač vojenský (květinu)!

Putovali jste někdy po tajemných 
cestách porostlých mechem Starým 
Lesem? Sára Bezinka a Hlohový Jiřík 

si zde  každý den užívají zábavu.

Tito dva malí skřítci jsou nejen obyvateli 
a obdivovateli divoké zvěře, stromů a hub ale 

také jejich skutečnými ochráncemi.

Ach ne, co se tady mohlo 
stát, Jiříčku?

Všechny květy 
zmizely!

A co bubde s motýli, 
beruškami a skřivany?

Ničeho se neboj! 
Zjistíme co se stalo!

Vypadá to tak, že květy 
někdo vytrhal!

Ale kdo by něco 
takového udělal?

Možná Datel zná 
odpověď!

Kdo je Poli 
Esterka?

Zjistíme to, slibuji!



Viděli jste tady 
v poslední době něco 

neobvyklého? A znáte Poli 
Esterku?

Skupina školáků přišla dnes 
z Nového Města na výlet. 
Možná je jednou z nich.

Co Vás přivedlo 
sem?

Přejeme, 
hezký den!

Když děti odtrhnou všechny 
květy, příště nebudou mít co 

obdivovat!

Vypadá to tak, že oni 
na to nemyslely…

Musíme jít do Nového Města 
informovat Poli Esterku a její 

přátele!

Pojďte se 
mnou! Já cestu 

znám!

Co se tady k čertu 
stalo?

Obyvatelé Nového 
Města sem často chodí 

a zanechají zde za sebou 
své odpadky.

Vydali se na cestu a kráčeli, dokud 
nedorazili k břehu Čilého Potoka.



Co se stalo se 
zvířaty?

To není správné! 
Musíme co nejdříve 

promluvit s obyvateli 
Nového Města!

Museli hledat jiné 
nerušené místo kde 
můžou v klidu žít.

Přesně, kvůli stavbám 
této silnice vykáceli spoustu 

stromů.

Ale ne! Naposledy toto místo 
pokrývaly stromy a keře!

Lidé se snaží nahradit 
pokácené stromy novými 

sazenicemi, ale až za několik let 
budou dostačně velké.

Proto by staré stromy měly být 
více chráněny!

Ale to ponechává 
zvířatům stále méně 

prostoru!

Kde máme hledat Poli 
Esterku?

Podle mě by měla 
být ve škole!

My je to musíme 
naučit!

Všechno je tady tak zaniklé! Není divu, 
že se obyvatelé města nemohou starat 

o rostliny a zvířata.

Různe rostliny v lese poskytují úkryt pro různá 
zvířata. Proto je divoká zvěř tak různorodá. Řekneme 

to i Poli Esterce!



Mohli by jste pomoct, 
kdo je Poli Esterka?

Vím, kde ji najít! 
Následujte mě!

Následující den Sara a Jiřík uspořádali školní výlet do Starého 
Lesa. Paní ředitelka Terka tam byla, také, všichni učitelé, děti 

a dokonce i rodiče!

Ester byla právě v jídelně se svými přáteli, jejichž oči a ústa 
se při pohledu na skřítky zastavily. Nikdy předtím neviděli 

podobné tvory jako oni.

Dva skřítci publiku vyprávěli hodně o houbách, mechu, rostlinách 
a různých zvířatech. Řekli, proč by se neměly trhat květy a listy 

stromů, a také to, proč je tak těžké nahradit staré stromy.

Poli Esterka se potom zastyděla a slíbila, že od 
nynějška nebude trhat žádné květiny ani listy když se 

bude procházet po lesích nebo na louce.

Ulice Nového Města jsou od té doby zarostlé stromy a keři a okna domů 
jsou zdobena barevnými květinami. Zvířata se nemusí bát ani v zimě, 

protože se o ně lidé starají pomocí venkovních krmítek a úkrytů.



Obyvatelé města chodí po lese mnohem opatrněji 
a starají se o klid těch, kteří tam žijí.

Při nových výstavbách  se vyhýbají kácení starých 
stromů a ničení přírody.

Věnovali se tolik louce motýlů, že ji vždy oplotili  v době rozkvětu 
orchidejí (vstavače vojenského). Obyvatelé Nového Města pak mohli 

obdivovat karneval barev s nádechem medové vůně.

Čilý Potok navštěvovali zřídka, aby nenarušili život 
zvířat, která tam žijí.

Sára Bezinka a Hlohový Jiřík se hrdě procházejí lesem, protože 
lidé uvítali jejich pomoc při záchraně planety.



Pamatuj si to!

Máš vliv na život ryb v řekách a jezerech. 
Pokud jsi v blízkosti vody, buď opatrný 
a udržuj čistotu a upozorni ostatní, pokud 
je vidíš odhazovat odpadky! 

Víš to?

• Většina odpadu v mořích jsou palsty. Činí 
to více než 80% odpadu nalezeného v moři!

• Asi za 25 let bude v mořích více plastu 
než vodních živočichů.

• Množství vody na Zemi se nikdy nezmění. 
To znamená, že dokonce i dinosauři byli 
někdy v kontaktu s vodou, kterou pijeme.

5

GLOBÁLNÍ ZMĚNA 
KLIMATU A ŽIVOT 

POD VODOU



Hej, Vodníku! Co tě sem 
přivedlo?

Tajemný Starý Les - domov Sáry Bezinky 
a Jiříka Hlohového leží mezi Čilým Potokem  

a Jezerem Víl. Oba skřítkové dobře znají 
všechny tvory žijící kolem nich.

Jednoho dne, leželi na sluníčku u břehu Čilého 
potoka, když oba uslyšeli známé pískání.

Moře a zvířata velmi 
potřebují vaši pomoc!

V Moři Tisíci kapek se děje 
mnoho špatných věcí.



Proč je tady tak 
pusto?

Zvířata musela toto místo opustit. 
Pojďme se plavit na Drobný ostrov!

Plavili se proudem Čilého Potoka, dokud 
nedorazili k Vlnité Řece

…a nezastavili se až dorazili 
k Moři Tisíci Kapek

Každý rok se 
zmenšuje, protože 

hladina moře stoupá.

Korály vymřely, takže ryby 
musely najít jiný domov …

Joj, jak malý je Tvůj 
ostrov!

Kam se poděli 
zvířata?

Jak to, že stoupá?

Ryby dosud nalezly jiné korály, 
ale obyvatelé Hustého města 

chytají více, než je nutné.



Severní ledovce pomalu tají a proto 
je stále víc vody.

Proč tají ledovce!? Je 
jim teplo?

Ano je! Pokud poplujete 
k  Zálivu Tuleňů uvidíte, že 
pomalu mizí kvůli horku.

Nemůžeme ztrácet víc 
času, vydejme se k Zálivu 

Tuleňů!

Co ty tuleni dělají?

Obvykle odpočívají na 
ledových krách.

Toto je poslední tabule v této 
oblasti která zůstala.

Brzy nebudou mít kde 
odpočívat!

Co je to zač? 

Musíme jít do 
Města hned!

Musíme obyvatelům 
města říci, jak moc moři 

škodí !

Vypadá to jako ropná 
skvrna!



Navíc i Vlnitá Řeka přináší z měst 
spoustu odpadků.

Když Sára , Jiřík a Vodník dorazili do přístavu, 
oznámili mimořádný výlet lodí!

Obyvatelé Hustého města 
chytají z moře více ryb, než je  

nutné.

Jejich první cesta byla namířena na 
jihozápadní pobřeží Moře Tisíce Kapek.

Následující den se obrovská plachetnice naplnila zvědavým davem.

Tady lidé spatřili, jak malé místo zůstalo pro 
zvířata na severu.



Elfové varovali obyvatele Hustého města, že vypouštějí do vzduchu 
příliš mnoho kouře …

.… a jak to ovlivňuje život v moři.

… Nemluvě o tom, jak škodlivé jsou olejové 
skvrny a jiné nečistoty.

Od toho dne lidé modernizují své velké kouřící 
továrny a místo automobilů používají kola.

Na vodě používají pouze plachetnice, 
aby sevyhli olejovým skvrnám.

Hlavní Úřad pro Rybololov povolil lov pouze ve vyznačených oblastech.



Starají se o korály po celém moři, které 
jsou úkrytem pro mnoho zvířat.

Obyvatelé Moře Tisíce Kapek a Hustého města jsou oběma skřítkům 
stále velmi vděční, že je naučili, to, že i ten nejmenší čin je důležitý 

a významný pro ochranu planety!



Komiks “ECO Superhereos” se skládá z pěti 
příběhů, které se věnují:

1. Práce s odpadky a segregace,
2. Zodpovědná konzumace a nulový hlad,

3. Čistá energie,
4. Ochrana přírody,

5. Globální klimatická změna a život pod vodou.

Elfové Sára a Jiřík se snaží dětem jednoduchým 
způsobem vysvětlit obtížná a komplikovaná 

témata, která souvisejí s ekologií.

Projekt “ECO Superhereos” je spolufinancován Českou, 
Maďarskou, Polskou a Slovenskou vládou prostřednictvím 

Visegradských grantů a Mezinárodních Visegradských fondů. 
Cílem je podpořit nápady, které povedou k udržitelnosti 

a regionální spolupráci ve Střední Evropě.



VE SVÝCH RUKOU DRŽÍTE VÝSLEDKY PRÁCE, KTEROU VYKONALY TŘI 
ORGANIZACE, KTERÉ SE INTENZIVNĚ VĚNUJÍ EKOLOGII, COŽ MŮŽE 

POMOCI K PŘIBLÍŽENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH PROBLÉMŮM VAŠIM ŽÁKŮM.

KOMIKS BYL VYTVOŘEN JAKO POMŮCKA PRO UČITELE V MATEŘSKÝCH 
ŠKOLÁCH A JESLÍCH, KTEŘÍ CHTĚJÍ VE SVÉ KAŽDODENNÍ PRAXI  POUŽÍVAT 

NOVÉ A ZAJÍMAVÉ NÁSTROJE..

UVNITŘ KOMIKSU NA TEBE ČEKÁ 5 PŘÍBĚHŮ, KAŽDÝ Z NICH SE ZABÝVÁ JINÝM 
EKOLOGICKÝM TÉMATEM. 

PONOŘ SE DO SVĚTA ELFŮ ZE STARÉHO LESA! SÁRA A JIŘÍK TĚ ZVOU, ABY SI JE 
DOPROVÁZEL NA CESTĚ PODÉL MECHOVÉ PĚŠINY K JEJICH LESNÍMU DOMOVU.. 

A MNOHEM DÁLE!


